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Afvisning af klage over vejmæssige forhold på ejendommen N-vej 47
Vejdirektoratet har fra Planklagenævnet modtaget din klage af 16. marts 2018 til nævnet. Du har i
klagen for så vidt angår vejlovgivningen 1 anført,
• at Slagelse Kommune ikke kan anvende privatvejsloven2 på vejstykket mellem N-vej 45 og 47,
idet vejstykket ikke er privat fællesvej, da vejen aldrig er angivet i daværende Skælskør Kommunes fortegnelse over private fællesveje, og der ikke efterfølgende er afsagt kendelse om dette,
og
• at privatvejslovens § 433 omtaler retsgrundlag for vejudlæg udlagt i lokalplan.
Vejdirektoratets afgørelse
Vejdirektoratet har truffet afgørelse efter § 6, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse om Vejdirektoratets opgaver og beføjelser4.
Vi kan ikke tage stilling til din klage, da Slagelse Kommune ikke har truffet en endelig afgørelse.
Sagens oplysninger
Det fremgår af sagen, at der foreligger en strid om, hvorvidt vejen henover ejendommen N-vej 47 fra kommunevejen N-vej til S-vej - skal afspærres. I den forbindelse har Vejdirektoratet tidligere den
1. februar 2017 truffet afgørelse om, at Slagelse Kommunes daværende afslag på tilladelse til at
afspærre vejen var ugyldigt. Vi bad derfor kommunen om at tilbagekalde sin afgørelse og træffe en
ny afgørelse.
Kommunen har ved e-mail af 5. september 2018 til Vejdirektoratet oplyst, at efter kommunens genoptagelse af sagsbehandlingen efter 1. februar 2017 er der rejst tvivl om, hvorvidt sagen kan
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Vejloven og privatvejsloven

2

Lov om private fællesveje, lovbekendtgørelse nr. 1234 af 4. november 2015, som ændret ved § 5 i lov nr. 175 af 21. februar 2017.
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Der er i klagen henvist til vejlovens § 43, men Vejdirektoratet må forstå, at der menes privatvejslovens § 43.

4

Transport- og Bygningsministeriets bekendtgørelse nr. 121 af 8. februar 2016 om opgaver og beføjelser i Vejdirektoratet,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1636 af 15. december 2016.
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behandles med hjemmel i privatvejsloven. Endvidere er der fremsat ønske om gennemgang af sager
i Rigsarkivet, som måtte have relevans for sagens behandling.
På den baggrund har kommunen endnu ikke truffet ny afgørelse i sagen, idet tvivlsspørgsmålene
forinden søges afklaret, før sagen kan færdigbehandles.
Hvilke regler gælder?
Vejdirektoratet kan behandle klager over endelige afgørelser efter privatvejsloven.
Når kommunen har truffet en endelig afgørelse efter privatvejsloven, kan du klage over den – i det
omfang du er part eller repræsenterer en part i sagen. En eventuel klage over kommunens endelige
afgørelse skal være modtaget i Vejdirektoratet senest 4 uger efter, at den er meddelt dig. Det fremgår
af privatvejslovens § 87, stk. 2 og 4. I forbindelse med en eventuel klage vil du kunne fremsætte dine
synspunkter igen.
Når Vejdirektoratet har truffet afgørelse i klagesagen, vil sagen kunne prøves ved domstolene. Søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder efter modtagelse af afgørelsen i klagesagen. Det fremgår af
privatvejslovens § 88a. Det er en forudsætning for, at sagen kan prøves ved domstolene, at kommunens afgørelse forinden har været påklaget til Vejdirektoratet. Det følger af privatvejslovens § 88.
Vejdirektoratets vurdering og afgørelse
Vi kan ikke tage stilling til din klage, da Slagelse Kommune ikke har truffet en endelig afgørelse og
fortsat er i gang med at behandle sagen.
Vi kan ikke behandle en klage i en sag, som fortsat er under behandling, og hvori der endnu ikke er
truffet endelig afgørelse. Det fremgår af privatvejslovens § 87, stk. 2.
I forbindelse med behandlingen af en klage over en afgørelse efter privatvejsloven angående vejen
over Næstvedvej 47 vil vi også kunne vurdere grundlaget for at administrere vejen som privat fællesvej.
Vi foretager os ikke mere i sagen.
Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål.
Prøvelse ved domstolen (Søgsmålsvejledning)
Hvis du ønsker, at domstolene skal tage stilling til vores afgørelse i klagesagen, skal søgsmål være
anlagt inden 6 måneder efter modtagelsen af denne afgørelse, jf. privatvejslovens § 88a.
Afgørelsen er også sendt til Slagelse Kommune og J.
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Vi forbeholder os ret til at offentliggøre denne udtalelse på vores hjemmeside i anonymiseret form
under iagttagelse af databeskyttelsesforordningen5 og databeskyttelseslovens6 bestemmelser.
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EP og Rfor 2016/679/EU af 27. april 2016 – med virkning fra 25. maj 2018

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=DA
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Lov nr. 502 af 2 maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse
med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201319
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